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V poslednom období podlieha vyučovanie prírodovedných predmetov trendom moderne 

orientovaného vyučovania s využitím bádania. Aj v geografii došlo v poslednom období  

k výraznému pokroku vo využívaní bádateľských aktivít na základných a stredných školách. 

Prostredníctvom tohto príspevku chceme priblížiť bádateľsky orientované vyučovanie v pred-

mete geografia na základných školách. Uvedieme príklady bádateľsky orientovaných aktivít  

z oblasti fyzickej geografie (témy ako Zemetrasenia, Oceány a moria, Turistická výbava, Po-

časie) ale aj humánnej a regionálnej geografie (témy ako napríklad Európa, Európska únia). 

Spomenuté aktivity vznikajú s podporou Národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 

21. storočie. 
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Výskum topoklimatických a mikroklimatických parametrov na modelových územiach vinohra-

dov je súčasťou fyzickogeografických prístupov v rámci hodnotenia „terroir“ v podmienkach 

Slovenska. V porovnaní s tradičnými geoekologickými prístupmi, ako napríklad modelovanie 

georeliéfu a analýza pôd, je tento prístup nový. Na rozdiel od spracovania dlhodobých klima-

tických dát zo siete staníc SHMÚ sa opiera o údaje z automatických mikroklimatických staníc 

lokalizovaných priamo vo vinohrade, ako aj o sieť dataloggerov, ktorých lokalizácia zohľadňuje 

morfometrické parametre georeliéfu v jednotlivých vinohradníckych honoch. Podrobná analýza 

dát a predpovedné sofvérové modely pre nástup chorôb viniča umožňujú optimalizáciu ochran-

ných postrekov s cieľom minimalizovať negatívny dopad na životné prostredie, ako aj s cieľom 

šetriť finančné prostriedky. Zároveň umožňujú precízne sledovanie klímy vo vinohrade a ná-

slednú optimalizáciu lokalizácie výsadby jednotlivých odrôd viniča a spôsobu ich obhospoda-

rovania. Výsledky sú prezentované na modelovom podniku Château Topoľčianky.  

Predkladaný príspevok vznikol v rámci riešenia projektu APVV-15-0597: Využitie geoeko-

logických podkladov v rámci zavádzania precízneho poľnohospodárstva. 
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Recently, a way of spatial analysis became the major tool helping to analyse surface. One of 

the most widespread methods of land surface classification is Geographical Object Based 

Image Analysis (GEOBIA). A key parameter that influences the procedure in multiresolution 

segmentation, implemented in eCognition Developer software, is Scale Parameter (SP), 

which is responsible for a measure of internal homogeneity within the segment (as well as 

for the size of resultant segments). In the research we used the automatic Estimation of Scale 

Parameter tool (ESP2) developed by Drăguţ et al. (2014) for its determination. For the seg-

mentation process we used several DEMs, generalized in Matlab software with application 

of the index of concentration around zero (the method of determination curtosis, K0 values) 

by algorithm, proposed by Minár et al. (2013). The research was conducted in three areas 

(High Tatras, Slovak Karst and Malé Karpaty Mts), using altitude, slope, aspect, profile and 

plan curvatures as the input variables. Our results show clear dependence of mean local va-

riance on the number of object and generalization level, however, we do not confirm that 

generalization by algorithm of Minár et al. (2013), results in the revelation of optimal gene-

ralization of DEM. 

This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under contract 

APVV-15-0054. 
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Viacero vedeckých štúdií potvrdilo, že rôzne kategórie obyvateľstva sa vyznačujú odlišnými 

migračnými preferenciami. Vek, sociálny status a vzdelanie patria medzi vlastnosti, ktoré 

najviac diferencujú migračné preferencie jednotlivcov (cf. Novotný a Pregi 2017). To sa 

odráža v rôznorodosti priestorových modelov migrácie v rámci jednotlivých populačných 

kategórií. 

Cieľom príspevku je identifikovať a predstaviť dominantné procesy medziregionálnej  

a vnútroregionálnej migrácie s dôrazom na špecifiká migračných trendov kategórií obyvateľ-

stva podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a veku a následne zhodnotiť vplyv selektívnej 

migrácie na štruktúru obyvateľstva v regióne Spiš. Výskum je orientovaný na historické úze-

mie Spiša, ktorý tvoria funkčné mestské regióny Spišská Nová Ves, Gelnica, Poprad a Stará 

Ľubovňa, ako ich na úrovni 01-B vyčlenil Bezák na základe dochádzky do zamestnania v roku 




